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Захід: ЛІНІЙКА ДО ВІДКРИТТЯ ТИЖНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ 

Мета:  

 Розповісти про сучасне значення англійської мови як світової мови та 

мови міжнародного спілкування. 

 Розвивати ерудицію та естетичні смаки учнів. 

 Виховувати інтерес та повагу до культури (зокрема поезії) англомовних 

країн. 

Обладнання: політична карта світу, плакат «Нова мова – новий світ», вірші, 

що надруковані на листівках з краєвидами Великої Британії. 

 

ЗМІСТ ЛІНІЙКИ: 

Ведучий 1 – В наш час для того, щоб мати гарну роботу, потрібно знати 

іноземні мови. Найпоширеніші мови в світі – китайська, іспанська, англійська 

й деякі інші мови. Але кожна добре освічена людина в світі говорить 

англійською, тому що це – мова спілкування, бізнесу, науки й культури. 

Ведучий 2 – Англійська мова зараз найважливіша і найпоширеніша мова у 

світі. Це державна мова в п’яти країнах : Великобританії, Канаді, США, 

Австралії і Новій Зеландії. Англійська мова – одна з шести офіційних робочих 

мов Організації Об’єднаних Націй. Це – друга робоча мова в Європейському 

Співтоваристві. 

Ведучий 3 – У багатьох Азійських та Африканських країнах, як наприклад в 

Індії або в Єгипті, в колишніх Британських колоніях люди говорять 

англійською, крім їхньої рідної мови. Люди також говорять англійською в 

Європі. Англійською мовою розмовляють практично по всьому світові кожні 

сім чоловік з десяти. 

Ведучий 1 – Незалежна Україна Україна має відносини багатьма країнами. Усе 

більше прямих контактів встановлюється з країнами Європи, Сполученими 

Штатами, Великобританією, Канадою та іншими Англомовними країнами. 

Екологічний розвиток приводить до утворення сотень спільних підприємств в 

багатьох містах і містечках України. Багато іноземних делегацій прибуває до 

нашої країни. В свою чергу наші бізнесмени, туристи, експерти часто 

виїжджають за кордон. Англійська – мова міжнародного спілкування, тому 

дуже важливо вивчати її.  
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Ведучий 2 – Зараз багато людей вивчають іноземні мови будь-яким можливим, 

достроковим шляхом. Групи вивчення іноземної мови організовані на 

промислових підприємствах, в офісах великих фірм, в освітніх установах, в 

дослідницьких інститутах. 

Ведучий 3 – Англійська мова варта вивчення. Існують відомі вислови : 

«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина», а також «Нова мова – новий 

світ». «Разом із вивченням мови ми заглиблюємось в історію, географію, 

культуру традиції, - у світогляд інших країн, народів.  

Ведучий 1 – Кожна людина, яка вирушає за кордон , повинна бути здатна 

знайти свій власний шлях в англомовному суспільстві без перекладачів. 

Ведучий 2 – Якщо ви візьмете собі за мету, вивчити мову, якою творили свої 

шедеври Шекспір і Байрон, Діккенс і Конан Дойль, Драйзер і Хемінгуей, якою 

співали легендарні «Бітлз», то ви обов’язково знайдете шляхи і способи 

досягти своєї мети. 

Ведучий 3 – А тепер нехай звучить англійська мова! 

 

Учні 2 класу : 1) Good morning, good morning, good morning to you! 

                              Good morning, good morning, I am glad to see you! 

                         2) I am glad to meet you, 

                             I am glad to greet you! 

Такими віршиками ми вітаємось на уроках англійської мови. 

Учні 3 класу : Little grey mouse,  

 Where is your house? 

                        I can show you my flat if you don’t tell the cat  

                        I live under the floor.  

 My flat has no door. 

 Маленька сіра мишка , де ти живеш?  

Я покажу, де моя хатка якщо ви не скажете котові.  

Я живу під підлогою, моя хатка – без дверей! 

When the weather is wet, we must not fret.  

When the weather is cold, we must not scold. 

When the weather is warm, we must not storm. 

But be thankful together whatever the weather. 
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Коли погода мокра, не дратуйся.  

Коли погода холодна – не лайся.  

Коли погода тепла – не галасуй.  

Будьте вдячні завжди будь-якій погоді! 

 

Учень 4 класу :     « My mother»  

Who said «Good night»  

When I was a child? 

 My mother. 

Who dressed my dolls in clothes so gay  

And showed me often how to play? 

My mother. 

Who ran to help me when I fell   

And who could funny stories tell? 

My mother. 

Who is so nice, who is so kind,                                           

Another so dear you’ll never find? 

My mother. 

Хто казав «на добраніч» мені маленькій? – Моя мама.  

Хто весело вдягав мої ляльки і вчив мене грати?  

– Моя мама.  

Хто поспішав на допомогу, коли я падала  

і вміла розповідати смішні історії? – Моя мама.  

Хто такий гарний, такий добрий, і дорожчого не знайти?  

– Моя мама. 

 

Учень 5 класу : The school has doors that open wide, 

And friendly teachers wait inside. 

Hurry, hurry let’s go in 

For soon the lessons will begin. 

Books and pencils you will need, 

When you start to write and read  

Lots to learn and lots to do  

You like to go to school, don’t you? 

The school bell rings, you run to us, 

The teacher tells new things to us, 

We get new knowledge every day  

«Oh, school, we thank you»,  pupils say. 
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У школі двері широко відкриті 

І вчителі чекають вас на уроки, 

Щоб читати і писати, 

Так багато вивчити і багато зробити! 

Шкільний дзвоник кличе нас до класу,  

Де ми одержуємо нові знання щодня 

«Школо, дякуємо тобі», - кажуть учні.  

Учень 6 класу : Hold fast to dreams 

For if dreams die 

Life is a broken winged bird 

That cannot fly. 

Hold fast to dreams 

For when dreams go 

Life is a barren field 

Frozen with snow. 

Мрійте! Бо коли мрії вмирають, 

Життя стає обезкриленим птахом, що не може літати.  

Мрійте! Бо коли мрій не стає  

Життя стає спустошеним полем – замерзлим і засніженим. 

Учень  8  класу :   William Shakespeare  

He that is your friend indeed, 

He will help you in your need :  

If you sorrow he cannot sleep : 

Thus of every grief in heart, 

He with you does bear a part   

These are certain sings to know, 

Faithful friends from flattering foe. 

Той, хто справжній друг – допоможе у біді, 

Коли ти сумуватимеш – і він плакатиме, 

Коли ти прокинешся – і він не спатиме, 

Кожного горя у твоєму серці він візьме частину. 

Це точні ознаки, за якими відрізниш 

Справжнього друга від улесливого ворога. 

Учень 7 класу :       *** 

Isn’t it about time we started to think now? 

Isn’t it about time we all tried to help? 

Isn’t it about time we spoke to our neighbours? 

I’m sure it’s time we did all these things! 
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    Isn’t it about time we tried to forgive? 

    Isn’t it about time we more understood? 

    Isn’t it about time we worked for each other?  

    I’m sure it’s time we did all these things!  

Isn’t it about time we chose the right road? 

Isn’t it about time we saw the beautiful world? 

Isn’t it about time we learned to be king? 

I’m sure it’s time we did all these things.  

Чи не час почати замислюватися? 

Чи не час старатися допомогти? 

Чи не час поговорити з сусідами? 

Певно, вже час робити всі ці речі. 

    Чи не час намагатися пробачити? 

    Чи не час більше розуміти? 

    Чи не час працювати на благо одне одного? 

    Певно вже час робити всі ці речі. 

Чи вже не час обрати правильну дорогу? 

Чи не час побачити красу світу? 

Чи не час навчитися бути добрим? 

Певно, вже час робити всі ці речі. 


